
Skolebestyrelsesmøde den 27. oktober kl. 17:00– 19:00                     Facilitator: Signe, Referent: Martin 
 
Sted: Digitalt møde pga. Corona-situationen 

Deltagere:                                                                                                                                            
Forældrerepræsentanter: Signe Sloth Hansen (formand), Kjeld Rune Jensen, Mick Biehl, Mikkel Ulfeldt Hede, Mikkel Korsgaard Vendelboe, Thor 

Wilkens 
Afbud:                                        Sigbhatullah Amadid 
Suppleanter:                            Mikael Bay Hansen, Gorm Larsen, Jesper Melcher, Marie-Claire Mørdrup Schat 
Elevrepræsentanter: Milas (7.x) og Mulu (8.x) 
Personalerepræsentanter:    Thomas Jensen, Christina Flintholm 
Skoleledelse: Irene Hastrup, Martin Hodel, Martin Gorm Pedersen og Lisbeth Jensen 
 
 

Emne  Hvad skal vi udrette Proces (ansvarlig) Tid Beslutning 
1. Godkendelse af 

dagsorden  
Godkende Martin 17.00 Dagsorden godkendt 

2. Godkendelse referat fra 
sidste møde 

Godkende Martin  Referat godkendt 

3. Nyt fra elevrådet Lytte/spørge, bla. status 
på ’grøn skole’ 

Elevrepræsentanter  17.05 
 

Ingen elever var til stede online. 

4. Status Corona   17:10 Ledelsen gennemgik det fortsatte arbejde 
med at drive god skole i coronaens skygge. 
Skolen har indtil nu været yderst forskånet for 
smittede lærere og elever. Der har faktisk ikke 
været én eneste. Generelt går det derfor godt 
på skolen med en hverdag, som i store træk 
kan følge en så normal rutine som muligt. 
Det mærkes dog tydeligt, at den normale 
sammenhængskræft er presset, da det 
grundet restriktioner ikke er muligt at lave 
fællesskabende aktiviteter på tværs af 
årgange og afdelinger. Personalet mangler 
også deres normale store fællesskab, da 
møder og aktiviteter på tværs er aflyst.  



5. Høringsopgave – evt. 
lukning af Christianskolen. 

Drøfte og beslutte 
høringssvar 

Skoleledelsen fremlægger 
problemstilling 

17.15 Det er vigtigt, at der bevares et tilbud i 
kommunen som det, der er på Christianskolen 
og at den ekspertise, der er blandt personalet 
bevares i kommunen. Det frygtes, at der skal 
tilkøbes pladser uden for kommunen. 
Bestyrelsen skriver et høringssvar med 
ovenstående i fokus 

6. Opfølgning på 

antimobbestrategi/ 

trivselspolitik 

 

Følge op på trivsel i skolen 
og evt. beslutte yderligere 
tiltag 
 

Skoleledelsen 
fremlægger status ift. 
antimobbestrategi. 
Fælles drøftelse. Se 
trivselspolitik sendt ud 
med dagsorden og 
tema i Skole og 
Forældre nyhedsbrev 
fra aug. 

17.30 Skolen er ret forskånet for mobning i den 
moderne forståelse. På det seneste er det 
primært online på sociale medier 
udfordringen ses og her er samarbejdet med 
forældrene vigtigt.  
Ud over det er der på skolen et godt 
beredskab, som også arbejde forebyggende 
og dette har en rigtig god virkning. 
Ordet mobning bruges i flæng af eleverne på 
skolen, men dækker ofte over smådrillerier og 
dagligdags konflikter – ikke over decideret 
ekskluderende kulturer.  
Sproget blandt de unge på skolen er nok det 
største problem. Det bliver mere og mere 
almindeligt med hårdt sprog og dette 
arbejdes det med over en bred kam. Sproget 
er et spejl på det sprog, der bruges foran 
skærmen, når børn og unge mødes til online 
gaming. 

7. Fremtidens skole og 
renovering af FRB skoler 
(børne/unge strategi) – hvad 
er vores vision? 
 

 

Drøfte Frederiksberg vision 
for skolen og børne/unge – 
beslutte evt. opfølgning 

Signe fortæller om 
dialogmødet med 
Frederiksberg Kommune 
den 21. okt. Som oplæg 
for drøftelsen. 

17.50 På mødet gennemførtes en lille workshop ift., 
hvilke punkter skolebestyrelserne gerne vil 
have med i en kommende Frederiksberg 
vision.  
Generelt blev der fra bestyrelserne snakket 
om motiverende og varierende undervisning, 
løfteevne ift. de svage og sårbare elever, 
frihed til skolerne ift. at kunne præge 
skolerne, så de er attraktive for byens 



borgere, skabelse af større engagement 
blandt forældrene. 
Forvaltning og politikere snakkede meget om, 
at det frederiksbergske skolevæsen er 
effektivt/billigt. 
Det er en proces, der er sat i gang politisk og 
som skal munde ud i en ”Vision 2030” for 
Frederiksberg. 
Bestyrelsen på LC vil gerne komme med 
bidrag til visionen og et punkt på et af de 
næste møde skal derfor bestå af et 
visionsindspark på én times tid. Bestyrelsen 
forventer at blive involveret i arbejdet, da 
dette er udmeldt fra undervisningsudvalget. 
Bestyrelsen afventer nærmere fra 
forvaltningen. 

8. Grøn skole/ princip for klima 
og bæredygtighed – hvordan 
griber vi det an? 

 
 
 

Planlæg workshop/oplæg - 
start på princip for 
bæredygtighed på næste 
møde i nov. 

Fælles drøftelse 
Forberedelse: overvej 
ideer  

18.15 Elevrådet, lærerne, pædagogerne og 
forældrene skal involveres. Bestyrelsen 
foreslår, at en bæredygtighedskonsulent fra 
kommunen kommer forbi på et 
bestyrelsesmøde og bidrager med gode idéer.  
Idéen bør være, at der udarbejdes et princip 
som kan være primusmotor for en tilgang 
som vil kunne indtænkes i mange fag samt en 
måde at indtænke bæredygtighed i 
håndteringen af diverse udfordringer med 
bl.a. skrald og ift. andre små indspark i løbet 
af skoledagen. 
Marie-Clair, Signe og Mikkel Hede danner en 
lille arbejdsgruppe og planlægger en 
workshop til et af de kommende 
bestyrelsesmøder.  

9. Forberede møde med 
kontaktforældre -årsmøde 

  18:30 Kort drøftelse af involvering af 
kontaktforældre. Ingen afklaring og helle ikke 



fastsættelse af dato. Punktet skal på næste 
gang. 

10. Nyt, Meddelelser Formand/SB:  
Ledelsen: Status på Corona-
situationen, budget og 
gårdprojektet  
 

 18.40 Anlæggelsen af den nye gård er tilendebragt. 
Der er plantet træer og al asfalt og 
grusbelægninger er lagt. 
Kort økonomistatus – det ser pt. ud til, at 
såvel skole som SFO kommer ud med et plus 
på bundlinjen. 

11. Næste møde Aftale opgavefordeling: 
opfølgning og forberedelse til 
næste møde 

Mandag den 30. 
november kl. 17 Emne: 
workshop om princip for 
bæredygtighed 

  

12. Under stregen   
 

  

 

  

 

 

 

 


